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Milano… Amore Mio  

Innan avresa 
Min uppväxt har till stor del bestått av att resa och bo på olika världsdelars, så att åka på utbyte var 
aldrig någon tvekan för mig! Jag ville testa något nytt, få en annan universitets upplevelse som skilde 
sig från KTH, och helt enkelt tillfredsställa mitt djuptliggande resebehov. Att det blev just Milano och 
Italien var lite av en intressant händelse, då Milano var mitt sista val. Jag hade valt två skolor i USA, en 
i Japan, och till och med Irland, innan Milano. Jag var också bestämd av att vara borta ett helt år. När 
jag fick beskedet om att jag blev intagen på Politecnico di Milano så var det blandade känslor. Jag hade 
föreställt mig själv i California, långt ifrån Europa, på ett riktigt amerikanskt “college”, inte i Italien 
som jag redan hade besökt några gånger (inte Milano då). Men att det blev Milano var nog helt ärligt 
det bästa som kunde hänt mig. Dessutom så var Italien ända valet som hade öppnats upp från Covid 
restriktioner då och som tillät nya utbyteselever. Mina förväntningar gick från att vara lite besviken, 
till att vara nästan helt säker på att mitt år skulle vara perfekt. Jag blev påmind att Milano (och Italien 
i helhet) ändå är ett riktigt kulturcentrum; med fantastisk mat, fint väder, rik historia, och ett 
respekterat tekniskt universitet. Innan ankomst så rekommenderar jag att fixa din Codice Fiscale 
(Italiensk personnummer), som kunde ordnas rätt så lätt med hjälp av Italienska ambassaden i 
Stockholm. Detta går att fixa i Milano också men smidigare att göra det hemma. Utöver detta så är det 
bra att försöka hitta boende innan man anländer. Det kan vara svårt att veta vart man ska bo, men då 
är det bara att ta kontakt med någon som varit där och få lite tips.  

Ankomst 
Jag ankom till Milano ungefär en vecka innan skolstart, vilket var skönt då jag kunde komma in lite i 
mitt boende, utforska lite, och vara med på introdagarna. Mottagningen organiserades av ESN Milano 
(Erasmus Student Network), där olika events hölls under första veckan men också under terminen. 
Detta rekommenderar jag starkt att gå på, då jag träffade många andra utbyteselever och fick en känsla 
av staden och skolan. Att träffa folk blev lite svårt på grund av online kurser, så ESN hjälpte mycket 
med det.  Vi hade bland annat en Campus Tour, en bowling kväll, en City Tour, besök till närliggande 
Como sjöarna, och lite allmänna bar kvällar. Det fanns också ett faderprogram som några kompisar 
använde, och en språk app där man kunde bli matchad med en Italienare som till exempel ville lära sig 
Svenska.     

Ekonomi 
Inför resan så gjorde jag såklart en Erasmus ansökan. Denna är lite strulig men internationella 
koordinatorerna på KTH var väldigt hjälpsamma och har mycket koll på hur allt ska gå till. Jag vet inte 
om det var meningen men jag fick mitt Erasmus stipendium som en klumpsumma innan jag kom till 
Milano, som var lite skumt och fick en att vara tvungen att planera lite. Tillsammans med CSN så blir 
det en rätt så bra summa att leva på, men alltid skönt att ha lite mer sparade pengar att njuta med. 
Kostnadsläget i Milano var väl likt Stockholm i vissa aspekter. De flesta restauranger och barer i det 
finare områden kommer nog kosta ungefär som Stockholm, men det går ju såklart att hitta billigt 
också (en pizza Margherita kan gå för 4-6 euro på vissa ställen). Dessutom så var normen bland 
studenter att man köpte lite öl och snacks på mataffären och satte sig vid gården vid huvudcampus.  
Priserna på mataffärer var väl också rätt så lika Stockholmspriser, med lite skillnad på utbud. 
Italienska delikatesser som till exempel ostar, charkuterier och alkohol som skulle kostat en del i 
Stockholm kan man hitta för bra priser i flesta vanliga mataffärer. Vissa har till och med 
studentrabatter en gång i veckan om man blir medlem. Kostnaden för boende var såklart den mest 
signifikanta och den man borde har lite sparat för ifall depositionen blir dyr.  
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Boende 
Min boende situation var lite speciell då jag var där ett helt år. Under första terminen så lyckades jag 
fixa korridorrum som ordnas i samband med skolan. Det är lite strul, men går att fixa. Ända är att man 
måste vara redo dagen de släpper bokningen för att se till at man får ett rum. Jag hoppades på ett 
singelrum men lyckades bara få ett dubbelrum efter några intensiva 10 sekunder på bokningsdagen 
(det går väldigt snabbt för singelrummen att ta slut). Jag delade ett rätt så litet rum med ett badrum 
med en Brasiliansk kille. Att vara bekväm med att dela är ju såklart upp till personlig preferens, men 
dubbelrummen är billigare. Jag betalde ungefär 450 euro för korridorrummet. I övrigt så var detta en 
speciell upplevelse. Min våning hade procentuellt flest italienare, så jag blev snabbt inslängd i 
italienska kulturen. Köket var väldigt intensivt och ofta fullt, men är man villig att bjuda på sig själv 
lite så blir det väldigt kul och ett sätt att snabbt träffa folk. Jag valde korridorshuset närmast till 
huvudcampus Leonardo. För min andra termin så hade jag fått lite nog av att dela rum och kök med så 
många andra, så bestämde mig att flytta till en delad lägenhet. Jag flyttade till en fin lägenhet mer i 
centrum som jag delade med 5 andra studenter och unga arbetande som alla pratade engelska. Jag 
använde en hemsida som hette Dove Vivo. Lite sketchy i början men visade sig vara hjälpsamma till 
slut, man måste bara vara lite uppmärksam med vissa extra kostnader som kan tillkomma, men dessa 
var inte så farliga som tur var. Jag hade lite tur då Covid pandemin gjorde så att de flesta 
lägenhetspriser hade sänkts, och mitt rum (någorlunda litet men med egen balkong) kostade 520 euro. 
Detta gick upp till 720 när jag flyttade därifrån. Min upplevelse med delad lägenhet jämfört med 
korridorrum var väl att lägenheten var mer bekväm då köket endast delades med 5 andra och inte 15 
andra, men i övrigt så är det personlig preferens som kommer in i spel här igen. Vill man få en mer 
autentisk studentkänsla så är korridoren perfekt, speciellt den nära huvudcampus, men man får inte 
mycket enskildhet och det fanns en del restriktioner i korridorsbyggnaden. Delad lägenhet är mer 
bekvämt, och har man sociala rumskamrater så kan det bli väldigt kul, men lägenhetssökande i Milano 
för studenter har ryktats att normalt vara lite struligt.  

Universitetet och studierna 
Universitet har 2 huvudcampus som ligger ungefär 45 minuter bort från varandra, och det är lite 
slumpmässigt vart man kommer har kurser. Jag hade väldigt få lektioner på campus, men mina var 
blandade mellan campus i centrum och den lite längre ut. Universitet skiljer sig på vissa sätt från KTH. 
Istället för 4 perioder med 2-3 kurser per period, så var det 2 terminer med ungefär 4 kurser per 
termin, med tentor i januari-februari, juni-juli och i augusti-september. Detta är lite tufft om man 
jämför med KTH, kurserna är långa och det gäller att man är med på föreläsningar. Vissa kurser har 
mid-terms som kan hjälpa med att dela upp kursen lite, men vissa har bara en stor tentamen i slutet. 
Varje tentaperiod ger 2 chanser att ta en tentamen, men klarar man inte den då så måste man vänta 
tills nästa period för 2 nya chanser. Det är svårt att beskriva undervisningen då nästan allt var online 
för mig, men generellt tyckte jag det var lite tuffare. Lite mer förväntas från eleverna, och vissa kurser 
har som sagt bara föreläsningar fram tills tentan (så inga grupprojekt eller så), så mycket ansvar hos 
eleverna att plugga hela tiden då kurserna kör i 3-4 månader, och inte bara 2 månader som på KTH. 
Allt var på engelska för mig, men gäller att man kollar upp undervisningsspråket innan man väljer 
kursen såklart. Språkkurser erbjöds också, och dessa kan nog vara hjälpsamma nu när det inte 
kommer vara online längre. Dessa kostar 100 euro, men spara kvittot så kan man tydligen få 
ersättning från KTH.  

 

Kurser 
Bland de förberedelser jag var tvungen att fixa innan ankomst så var såklart kurs val en av dem. Detta 
tog lite tid då jag fick gå igenom Politecnico’s kursutbud för att hitta det som passade in med kurserna 
som skulle gå hemma på KTH, men specifikt för miljöteknikprogrammet så kände jag att det fanns 
många intressanta val.  
 
Första terminen: 
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097461 Ecosystems Conservation and Management – Stor kurs om ekosystemhantering, intressant 
teori men rätt så mycket beräkningar. Tentan var open book.  
 
099296 Water and Wastewater Treatment Technologies – Svår kurs med mycket innehåll, liten tenta 
som kan antingen vara väldigt lätt eller extremt svår.   
 
053312 Philosophy of Science and Technology – Obligatorisk kurs för att ta igen för AK2036 Theory 
and Methodology of Science på KTH. Som tur rätt så lätt med två uppsatser som tentamen.  
 
095857 Basics of Green and Sustainable Chemistry – Rolig och hanterbar kurs med en väldigt trevlig 
professor, och en open book tentamen.  
 
Andra terminen:  
054905 Natural Resources Management – Väldigt stor kurs med mycket innehåll. Namnet säger inget 
om kursen, då fokus låg på konceptuell modellering av vattenresurser och stort matlab projekt.  
 
097394 Power Production From Renewable Energy – Inte mitt bästa val, då jag inte har en 
energibakgrund. Intressant kurs men med svår tentamen som jag till slut valde att släppa och ta igen 
med en annan kurs på KTH.  
 
052397 Energy and Climate Change Modeling and Scenarios – Väldigt intressant kurs med stort fokus 
på ett roligt (men svårt) projektarbete. Mycket datorprogrammering som kan vara svår att vänja sig 
vid, men väldigt intressant teori.  
 
052521 Scientific and Technical Communication – Ännu igen en obligatorisk kurs för mig. Lätt 
projekt-baserad kurs som mest handlade om att simulera forskning och skrivning av ett 
examensarbete.  
 

Staden och landet 
Jag älskade Milano! För mig var det den perfekta blandningen av en modern stad av bra storlek, men 
med den spännande och lockande italienska livsstilen. Maten är som man förväntar sig av Italien, med 
en hög standard på mat i övrigt, men speciellt italienska rätter som pizza och pasta. Finns prisvärda 
all-you-can-eat sushirestauranger, men också massor av trevliga barer i coola och unika kvarter. Flera 
barer har Aperitivo också, där man betalar ungefär 10 euro för en drink och får sedan en bra buffe på 
köpet som man kan hålla sig på. Nattlivet är spännande och i full-gång de flesta kvällar. Student 
områdena och de flesta torg kommer man nästan alltid hitta befolkade av unga studenter eller 
ungdomar. Kollektivtransporten är billig jämfört med Stockholm (månadskort för studenter kostar 
ungefär 25 euro), och bussar, tåg och metro är någorlunda pålitliga och lätt tillgängliga runt om hela 
staden. Regionaltågen som åker mellan städer i Italien är ett bra och snabbt sätt att ta sig runt i norra 
Italien, och om man bokar i tid och är flexibel med datum så kan man hitta väldigt prisvärda biljetter. 
Jag åkte bara tåg när jag reste runt i Italien, så har inte så mycket koll på hur det är med flyg, men 
skulle gissa att det är liknande, alltså om man bokar i tid så kan man hitta bra billiga flyg. Själv åkte jag 
till bland annat Portofino, Cinque Terre, Rom och Bologna. Alla 4 var väldigt trevliga och kan nås med 
tåg, och boende går att hitta både fint och billigt om man bokar i tid. Viktigt att nämna är däremot att 
resmålen i Italien är oändliga, och nästan vart man än åker så kommer man hitta något spännande att 
göra, vare sig det är god mat, historia eller fina stränder!        

Fritid och sociala aktiviteter 
Detta år var som vi alla vet lite speciellt. Från september till slutet av oktober så var Milano fullt av liv 
med få restriktioner, men från november till februari var det restriktioner som gällde. Alltså 
restauranger och barer var stängda, och ett maxantal personer som fick umgås samtidigt. Det blev 
också mycket plugg för mig då jag valt lite svåra kurser, och träffade knappast några av mina 
kurskamrater för plugghjälp. Denna period löste sig rätt så okej för mig ändå för det var i början av 
restriktionerna som jag träffade min nuvarande flickvän. Men innan och efter restriktionerna så fanns 
det mycket att hitta på! Jag startade en whatsapp grupp som fortfarande är aktiv bland de 
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utbytesstudenter som är i Milano nu, (hör av er till mig om ni vill gå med i den!) där vi organiserade 
fotbollsmatcher under året. Det fanns nästan alltid folk på kvällarna på torget framför skolans 
huvudbyggnad där man kunde sätta sig och ta en öl, och ESN organiserade också flera aktiviteter som 
man kunde gå på under terminen.  Som nämnt så rekommenderar jag starkt att man tar chansen att 
resa runt i Italien, men Comosjöarna ligger också bara 45 minuter bort med tåg, där man kan ta sig 
bort från staden och njuta av bad och fin utsikt.    

Hållbarhet 
Som sagt så är kollektivtransporten väldigt tillgängliga och prisvärd, så det är lätt att ta tåg eller bus till 
skolan. Har man tur med boende och med väder så kan man också gå eller cykla till många ställen. 
Milano som stad är inte så värst stor som man kanske kan tro, speciellt centrala Milano, så att 
promenera mellan ställen kan ofta vara ett alternativ. Dessutom finns det stadscyklar som man lätt 
kan prenumerera på. När det gäller vegetariska utbudet på mat i övrigt så är det inte riktigt lika 
varierat och spännande som i Stockholm, men det finns nästan alltid alternativ för vegetarianer.       

Rekommendationer och övriga reflektioner 
Jag kan såklart inte lova att din utbytestid blir lika livsförändrande som mitt blev, men det jag kan 
säga med säkerhet är att åka på utbytesstudier är en unik möjlighet och något speciellt. Det som 
många kanske glömmer med utbytesstudier är att såklart man alltid kan resa vart som helst i värden, 
men skillnaden är att då är man en turist. Man kommer dit, man är där i några veckor som max, man 
upplever lite spännande grejer, men sen åker man hem. Som utbytesstudent så kommer du in i 
kulturen på ett helt annat sätt. Du får en rutin, du upplever det lokala dagliga livet, du träffar andra 
elever från hela världen som är där för samma andleding som dig. Och samtidigt som du pluggar på, så 
har du möjligheten att prova på allt och verkligen etablera dig i staden, och bli en del av den. Jag 
känner nu att Milano har en speciell plats i mitt liv, och jag har en koppling dit som jag inte fått från 
någon tidigare enkel resedestination. Man är student en gång i livet, och sällan kommer man få 
chansen att vara student i annat land. Så har du kommit långt nog för att ens fundera över 
utbytesstudier så kan jag lova dig att du aldrig kommer att ångra dig. Det kanske inte blir perfekt, men 
det vet du inte förrän du har testat, och frågar du mig så är det en risk som är värd att ta. Det är en 
intressant grej när man kommer hem och försöker beskriva sin tid till någon som inte åkt. Det går 
knappast, för om man inte varit där och upplevt det själv så kommer man aldrig riktigt greppa hur det 
kan vara.   

Tveka inte att skriva till mig på gustavskoog@hotmail.com om ni har funderingar eller vill ha lite fler 
tips innan ni bestämmer er! 
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